
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 –
PREFEITURA BELO HORIZONTE - car 437 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 22 de outubro de 2021 14:42
Para: carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br
Cco: MARIANA FERREIRA DA SILVA <marianafs@pbh.gov.br>, ANDRE LUIS PORTILHO MATOS
<portilho@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 13/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviço de
gerenciamento de cartão de combustível e manutenção para a frota de veículos e Grupos Motores
Geradores – GMGs a serviço da BHTRANS, por meio de cartões eletrônicos/magnéticos, com senha,
utilizáveis em postos de combustíveis e estabelecimentos credenciados. 

Prezados Srs., boa tarde! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados:

PERGUNTA 1: "Atualmente existem veículos em garantia de fábrica?" 

RESPOSTA 1: Conforme esclarecido pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção
Predial - GEAMP da BHTRANS, "o Item 3.1, do Anexo I, Termo de Referência, contém toda a relação de
produtos e serviços do contrato, termos que se encontram definidos no Item 2, Das Definições, do
Anexo I, Termo de Referência. Nesse contexto, os termos manutenção e conservação da frota se
referem unicamente aos serviços de lavagem e polimento, serviços que se encontram definidos no
Item 2, Das Definições, e listados na tabela do Item 3.1, do Termo de Referência".

PERGUNTA 2: "Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Se sim,
gentileza informar qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração praticada?" 

RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção Predial -
GEAMP da BHTRANS, o atual fornecedor é a empresa Convênios Card. A taxa de administração é negativa
(-2,65%).

PERGUNTA 3: "Caso seja ofertado taxa negativa ou desconto, o mesmo será aplicado sobre o
orçamento ou sobre as tabelas de preços de peças e serviços dos fabricantes (ex: Audatex, Molicar,
Orion ou outro instrumento hábil similar)?" 

RESPOSTA 3:  Conforme informado pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção Predial -
GEAMP da BHTRANS, "no caso de desconto, incidirá sobre o valor total da fatura mensal. Em resumo, a BHTRANS
pagará o valor à vista com desconto, não sendo permitido pagar um valor diferente caso o posto tenha prática de
valores diferentes para preços à vista e a prazo".

PERGUNTA 4: "Sobre o conceito de Preço à vista, entendemos que o preço de mercado à vista seria o
praticado no mercado dentro dos parâmetros das tabelas de referencia vigentes, sem a adição de
taxas, juros e encargos de parcelamento. Estamos corretos no entendimento?" 

RESPOSTA 4: Conforme indicado pela área solicitante, Gerência de Administração e Manutenção
Predial - GEAMP da BHTRANS, "em relação ao preço à vista, conforme o Item 3.1.3, do Termo de
Referência, é informado que será pago o “valor do preço à vista constante da tabela do
estabelecimento conveniado no momento da aquisição”, ou seja, o valor dos combustíveis conforme o
preço anunciado pelo posto e os valores dos serviços de lavagem e polimento constantes da tabela do
estabelecimento prestador do serviço". 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
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Em qua., 20 de out. de 2021 às 16:18, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu: 

Prezados,
 
Confirmamos o recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br
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Em qua., 20 de out. de 2021 às 15:49, <carletto.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br> escreveu: 

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde 

 

A CARLETTO GESTAO DE FROTA LIDA, inscrita no CNPJ 08.469.404/0001-30, solicita
esclarecimentos, ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021, junto a PREFEITURA BELO
HORIZONTE, a cerca do exposto:

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) Atualmente existem veículos em garantia de fábrica?

 

2) Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Se sim, gentileza informar
qual a empresa que presta os serviços e qual a taxa de administração praticada?

 

3) Caso seja ofertado taxa negativa ou desconto, o mesmo será aplicado sobre o orçamento ou sobre as
tabelas de preços de peças e serviços dos fabricantes (ex: Audatex, Molicar, Orion ou outro instrumento hábil
similar)?

 

4) Sobre o conceito de Preço à vista, entendemos que o preço de mercado à vista seria o praticado no
mercado dentro dos parâmetros das tabelas de referencia vigentes, sem a adição de taxas, juros e encargos
de parcelamento. Estamos corretos no entendimento?

 

Favor acusar o recebimento do mesmo.
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Atenciosamente, 

--  
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